HC BULDOCI NERATOVICE
LEDNÍ HOKEJ
Krajská soutěž mužů
2016/2017

HC Buldoci Neratovice
vs.

HC Hvězda Kladno
29.10.2016 18:30

KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ
Vážení příznivci neratovického ledního hokeje, vítejte na dalším domácím mistrovském
utkání týmu HC Buldoci, v němž se střetneme s celkem HC Hvězda Kladno.
Náš dnešní soupeř se v současné době nachází na 11. místě průběžné tabulky KSM. Získal
doposud 4 body za jedno vítězství nad Božeticemi (6:0) a jednu remízu, resp. prohru po
samostatných nájezdech v Seldčanech (3:4). Porážky utrpěl doma s Kralupami (3:5), pak
v Příbrami (5:6) a minulý víkend s Čáslaví (1:7).
Z uplynulých 2 sezón máme s týmem z Kladna pozitivní bilanci. V ročníku 2014/2015 jsme
Kladno dvakrát porazili. Nejprve doma 4:3 (historicky první mistrovské body Buldoků) a pak
na soupeřově hřišti 7:3. Loni jsme první zápas na Kladně smolně prohráli 3:4, když jsme
rozhodující branku dostali pár sekund před koncem zápasu. Doma jsme pak soupeři porážku
vrátili a zvítězili 3:0. O obdobný, ne-li lepší výsledek budeme usilovat i dnes.

Vladislav Síla – úžasný kronikář neratovického hokeje
Ač je historie týmu HC Buldoci velmi mladá, historie samotného neratovického hokeje sahá
až do 50. let minulého století. Značná část tohoto období je díky skvělé práci funkcionáře a
kronikáře pana Vladislava Síly zaznamenána a uchována v ručně psané kronice
neratovického ledního hokeje.
První svazek začal psát pan Síla v roce 1971 a postupně do kroniky zaznamenával všechny
informace z činnosti oddílu a statistiky ze všech utkání družstev oddílu LH. Kronikářskou práci
vykonával až do své smrti v roce 1996. Vladislav Síla hokej miloval a do roku 1954 byl
aktivním hráčem - brankářem utvářejícího se mužstva ledního hokeje Spolany Neratovice. Po
skončení svojí aktivní činnosti hokej neopustil a po absolvování kurzu rozhodčích
nerozhodoval přímo na ledě, ale dlouhá léta jako časoměřič, trestoměřič a někdy jako
zapisovatel a hlasatel v jedné osobě. Svou mravenčí a pečlivou prací zachoval pro budoucí
generaci historii ledního hokeje v Neratovicích v letech 1970 až 1996. Jeho dílo v podobě
čtyřsvazkové kroniky je zdrojem stálých poznatků a poučení. Pro náš hokejový klub má dnes
velkou historickou cenu.

Dne 14. 11. 2016 by pan V. Síla oslavil 90 let. Při této příležitosti
proběhne před dnešním zápasem malý slavnostní ceremoniál, při
němž bude jeho manželce, Zdeňce Sílové, veřejně poděkováno za
skvělou práci jejího manžela.

Zbytečné drama v Hořovicích
Minulý víkend jsme vyrazili do Hořovic, kde jsme se v místní nafukovací přetlakové hale
střetli s nováčkem soutěže, celkem HC Spartak Žebrák. Utkání na mokrém a těžkém ledě
jsme začali dobře. Dodržovali jsme trenérovy pokyny, úspěšně rozbíjeli soupeřovu
rozehrávku a nepustili hráče Žebráku do žádných šancí. Naopak byli jsme to my, kdo si
brankové příležitosti vypracoval a šel do vedení. Pak se však obraz hry změnil. Soupeř nás
sice hokejově nepřehrával, ale díky naší nedůslednosti se často dostával do přečíslení a z
jedné takovéto akce vstřelil vyrovnávací branku. Do kabin se tak šlo za stavu 1:1.
V druhé třetině jsme nejprve přestáli dvě vyloučení a pak udeřili. V rozmezí sedmi minut
jsme dokázali čtyřikrát skórovat a vypracovat si tak zdánlivě pohodový náskok. A to
především díky dobře zvládnuté kombinaci při přesilových hrách. Soupeř sice při našem
dvojnásobném vyloučení dokázal výsledek korigovat (2:5), ale my jsme během chvilky opět
odskočili na rozdíl čtyř branek. Stav po druhé třetině tak byl 6:2 pro Buldoky.
Ve třetí části jsme nejprve navýšili svůj náskok už na 5 gólů a vše nasvědčovalo tomu, že je o
vítězi rozhodnuto a že se zápas dohraje v poklidu. Bohužel osm dvouminutových trestů
v průběhu třetí třetiny tuto prognózu zhatilo. Soupeř dokázal snížit a zápas zdramatizovat.
V závěrečných minutách za stavu 6:8 odvolal trenér Žebráku při našem oslabení svého
brankáře a my museli čelit přesilovce 6 na 4. Tu jsme však ubránili a mohli tak slavit vítězství
a zisk plného počtu bodů.
Určitě jsme však všichni cítili, že především ve třetí třetině jsme nepředvedli dobrý výkon,
nedodrželi taktické pokyny, nechali se zbytečně vylučovat a nabídli tak soupeři šanci pro
zdramatizování zápasu. Od trenéra jsme si za to rozhodně pochvalu nevysloužili.

HC Spartak Žebrák - HC Buldoci Neratovice - 6:8 (1:1, 1:5, 4:2)
Branky a asistence HC Buldoci: Mrázek (Veselý, Pek), Pek (Macek, Vočadlo), Macek (Pek,
Horevaj), Mrázek (Horevaj, Macek), Prejza (Šimek, Štukheil). Pokora (Mrázek), Pek (Macek),
Macek (Pek)
Tresty: 9:16 Diváci: 100

Výsledky zápasů 6. a 7. kola KSM
Hořovice - Sedlčany
Neratovice - Božetice
Velc Žilina - Poděbrady
Žebrák - Čáslav
Příbram - Hvězda Kladno
Kutná Hora - Zlonice

2:5
12:1
1:3
3:2
6:5
10:3

Poděbrady - Kutná Hora
Sedlčany - Velc Žilina
Kralupy n/V - Příbram
Hvězda Kladno - Čáslav
Žebrák - Neratovice
Božetice - Hořovice

2:5
4:3
6:1
1:7
6:8
9:5

Tabulka KSM po 7. Kole
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
SK Sršni Kutná Hora
HC Čáslav
HC Buldoci Neratovice
HC Poděbrady
TJ Božetice
HC Spartak Žebrák
TJ Tatran Sedlčany
HK Kralupy nad Vltavou
TJ Spartak Příbram
SK Velc Žilina
HC Hvězda Kladno
HC Cvočkaři Hořovice
HC Zlonice

Z V VP PP
6 5 1 0
7 5 0 1
7 5 0 0
7 5 0 0
7 4 0 0
5 3 0 0
7 2 1 1
6 2 1 0
7 2 1 0
6 1 1 0
5 1 0 1
6 1 0 0
6 0 0 2

P
0
1
2
2
3
2
3
3
4
4
3
5
4

Skóre
41:10
38:15
47:22
35:24
26:35
21:23
22:29
19:17
27:31
19:31
18:22
17:50
22:43

B
17
16
15
15
12
9
9
8
8
5
4
3
2

Vysvětlivky: Z – odehraných zápasů, V – vítězství v řádné hrací době, VP – vítězství na
nájezdy, PP – prohra po nájezdech, P – prohra v řádné hrací době

Rozpis nejbližších zápasů HC Buldoci
9.kolo
10.kolo
11.kolo
13.kolo

5.11.2016 18:15
12.11.2016 18:30
17.11.2016 (čtvrtek)
26.11.2016 18:30

Partneři hokejového týmu:

Kralupy - Neratovice
Neratovice – Příbram
Čáslav - Neratovice
Neratovice – Hořovice

